
وضوعات السياسة التنموية. و بكمياٍت كافية و ذلك حول م عديدةً  عالميةً إ مكانياتٍ إقدم ألن ت للتعليم حول العامل"  أهيليالتاملركز  "تسعى اجلمعية:   من نكوُن نحُن:  )Prager Straßeاحملّطة (  62احلافلة رقم    )Prager Straßeاحملّطة (  12، 11، 9،  8الرتام رقم   )Altmarktاحملّطة ( 4، 2،  1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   التواصل على الربيد اإللكرتوين أو باإلتصال هاتفياً يرجى   ساعات العمل:  www. aha-bildung.de:     اإلنترنت   bildung.de-einewelt@ahaبريد إلكتروني:   4923360-0351:         فاكس  4923370-0351:        هاتف  Kreuzstraße 7 - 4. Etage, 01067 Dresden :     العنوان                     aha – anders handeln e. V. Bildungsstelle Globales Lernen التسمية      : المركز التأهيلي للتعليم حول العالم  آها التعامل بشكٍل مختلف . جمعية مسّجلة  Kinder-und Jugendarbeit                                                     العمل الموّجه لألطفال و اليافعين غري املدرسي  التعليمي املدرسي و ثطاعنشر املعرفة يف الجمال يف و املؤسسات الناشطة  الشخصيات البالغني و و يافعنيال و األطفالما نقدمه يستهدف  و ذلك متاح  هم يقدمون للمشاركني املواضيع اليت يطلبوا و من بلدان اجلنوب و خرباءٌ و قسٌم منهم هم احملاضرات  احملاضرون و مبراعاة الزمن املتاح. و يضاً أ تفاصيل الربامج حسب كل جمموعة من اموعات املستهدفة مبراعاة مستوى املعرفة املتوفر لدى املشاركني و جيري حتديد املوضوعات الرئيسية و   للتعليم حول العالم"  أهيليالمركز الت "  ما الذي نـُّقّدمُه:  .سدن وحميطهاييف در   :طوال العام. هذه ااملوضوعات هي
 ما نستهلكه يف زمن العوملة •
 رحالت استكشافية •
 اجلميع هلم حقوق •
 عجلة املصري •
   17:30و الـ  15:00بني الــ  معةاجل أيامساعات العمل :  www.akifra.org :      اإلنترنت   info@akifra.org, kinderkino@akifra.org:  بريد إلكتروني  Telefon: 0351-42645120:         هاتف   Dresden   ،Hamburger Straße 19 01067 : للزّوار العنوان    منشآة اإلستقبال األولي لالجئين  Dresden   ،Prießnitzstraße 18 01099: البريدي العنوان  .Akifra - Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V:        التسمية  جمعية مسّجلة .بحقوق الطفل و المرأة)مجموعة عمل تُعنى  –(إفريقيا   طول اليوم تستمر لعروض  •



تُعىن حبقوق الطفل و املرأة. دُف اجلمعية لدعم املبادرات  غري رحبية و هي عبارة عن منّظمة نفع عام 2002مت تأسيس مجعية أفريقيا يف دريسدن يف العام   من نكوُن نحُن:  مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل و المرأة.  –الجمعية المسّجلة: إفريقيا  )                                 Hamburger Straßeاحملّطة ( 1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  نشأوا يف بيئة فقرية). يرتكز مفهوم السياسة التنموية على التعاون املباشر و السّيدات احملرومني (الذين  األطفالالساعية لتحسني تعليم و صحة و تطّور  انيا فيتم إضفاء الطابع املؤسسايت على أدائها. يف الوقت احلايل يتم توفري الدعم ملشاريع يف كٍل من: كينيا، تنزانيا و أوغندا. أما يف داخل أمل تأهيلها و اسرتاتيجيات هذه املنّظمات و أفريقيا، و ذلك بشكل غري مركزي بغرض دعم أفكار وو طويل األمد و كذلك على التواصل مع املنّظمات احمللية يف  ة و دف األملانيللغة يف كل يوم مجعة نقوُم بعرِض فيلٍم لألطفال. األفالم اليت نقوُم بعرضها هي أفالٌم خمصصٌة لألطفالو اليت ال تتطلُب مشاهدا معرفة ا  الذي نـَُقّدمُه:ما  تنفيذ مشاريع متعلقة بالالجئني. اللغات العربية أو الفارسية.  إىلة مع ترمجة مكتوبة ملانياألعامل "فأر احلقل الصغري". يتم بني احلني و اآلخر عرُض أفالٍم باللغة  إىل األطفالاألفالم ألخذ  ني. كما و تساعُد األفالم يف عملية تعّلم اللغة األملانيعن طريق عرض هذه األفالم حناول حنُت إتاحة فرصٍة لألطفال بأن يلقوا نظرًة على األدب و الثقافة  يف الوقِت ذاته تكون الرصةُ متاحًة لنا أيضاً للتمكن من إلقاء نظرٍة على الثقافات األخرى حيُث ة و تسهُم يف خلق أجواء من اإلستمتاع و التسلية. األملاني تُعىن حبقوق الطفل و املرأة. دُف اجلمعية لدعم املبادرات  غري رحبية عبارة عن منّظمة نفع عامو هي  2002مت تأسيس مجعية أفريقيا يف دريسدن يف العام   من نكوُن نحُن:  مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل و المرأة.  –الجمعية المسّجلة: إفريقيا  )                             Görlitzer Straße, Nordbad احملّطة ( 13الرتام رقم   )Pulsnitzer Straßeاحملّطة (  11رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:    16:00و الـ  9:00بني الــ  معةاجل من اإلثنني و حىت ساعات العمل:  www.akifra.org :     اإلنترنت   info@akifra.org, lars.leidl@moveit-young.de: بريد إلكتروني  42645120-0351:        هاتف   Dresden   ،Prießnitzstraße 18 01099       العنوان  .Akifra - Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V:      التسمية  )MOVE IT! YOUNGتحّرك يا فتى! (  جمعية مسّجلة .المرأة)مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل و  –(إفريقيا    و الربتغالية. اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتكلُم   و قبل البدء بعرض الفيلم بأن يصنعوا و يشّكلوا و يرمسوا. األطفالأنه بإمكان  نشأوا يف بيئة فقرية). يرتكز مفهوم السياسة التنموية على التعاون املباشر و السّيدات احملرومني (الذين  األطفالالساعية لتحسني تعليم و صحة و تطّور  انيا فيتم إضفاء الطابع املؤسسايت على أدائها. يف الوقت احلايل يتم توفري الدعم ملشاريع يف كٍل من: كينيا، تنزانيا و أوغندا. أما يف داخل أمل تأهيلها و التواصل مع املنّظمات احمللية يف أفريقيا، و ذلك بشكل غري مركزي بغرض دعم أفكار واسرتاتيجيات هذه املنّظمات و و طويل األمد و كذلك على عاجلتها مثل: يف أيام إجراء ضمن املشروع تتمحور النشاطات حول لعبة أو فيلم وثائقي يتم من خالهلا إيصال املعلومات املتعلقة باملواضيع اليت تتم مهو عرض تعليمي على مدار السنة و موّجه لألطفال و اليافعني يف مدينة دريسدن و يف مقاطعة ساكسونيا على العموم. المشروع " تحّرك يا فتى! "   ما الذي نـَُقّدمُه: يذ مشاريع متعلقة بالالجئني.تنف التطور السياسي و املواضيع الثقافية. من أجل ضمان صياغة و إنشاء مشاريع نوعية و ذات قيمة عالية نقوم حنُن سويًة مع شركائنا من  حقوق اإلنسان،



اضيع اليت ية باملو أوالئك الذين ميتلكون خربات يف جمال العمل مع التالميذ من الفتيات و الفتية و يف الوقت نفسه يكون لدى هؤالء الشركاء املعرفة الكاف نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن. دف  1990اليت تأسست يف العام األجانبتكرس مجعية جملس شؤون   من نكوُن نحُن:   : مجلس شؤون األجانب في دريسدن.مسّجلةالجمعية ال  )Bahnhof Mitteاحملّطة (  S1, S2القطار رقم    )Kongresszentrumاحملّطة ( 11، 6 الرتام رقم   )Bahnhof Mitteاحملّطة ( 10، 6، 2، 1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:    17:00و الـ  13:00بني الــ  أيام اإلثنني و اخلميس ساعات العمل:  www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   bildungspatenschaften@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني  72666645-0176 ,40754252-0351:        هاتف   Könneritzstraße 7, 3. Etage, 01067 Dresden:        العنوان  Ausländerrat Dresden e. V.                   Bildungspatenschaften:      التسمية   مشروع الرعاية التعليمية  جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن. اإلجنليزيةة و األملانيحنُن نتكلُم   تدور حوهلا اللعبة أو الفيلم. تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية متثيل  إىلالنشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزاً مكانياً إلجناز IBZتوفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (هؤالء.  املهاجرة ممن  من خالل هذا املشروع " الرعاية التعليمية" سيتم التوسط بني األشخاص املتطوعني ممن يرغبون  بتقدمي املساعدة للتالميذ من ذوي األصول  مشروع الرعاية التعليمية (التبّني التعليمي)  ما الذي نـُّقّدمُه:  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلألطفال و اليافعني و األسر. إضافًة ا إىلاألعمال املوجهة  تطوير اللغة مساعدم (الدروس اخلصوصية) جمانًا للتالميذ. الغرض من املشروع هو متكني و تعزيز التطور التعليمي للتالميذ امن األصول املهاجرة و ة عامًا و ذلك يف دراسة املناهج املدرسية املقررة على هؤالء التالميذ. يقدم املتطوعون هم يف املرحلة العمرية من سن الست سنوات و حىت عم الثماني املتطوع الذي يقدم له املنتظمة اليت حتصل بني التالميذ و بني آبائهم التعليميني (من يتبناهم يف مسألة التعليم) إلجياد عالقة ملؤها الثقة بني التلميذ و الرعاية التعليمية ليست جمرد مساعدة يف حل الواجبات املدرسية بل تعمل من خالل األحاديث اليت تدور خالل اللقاءات ة لدى أهل التالميذ. إن األملاني و حسب إحتياجام و إهتمامام و نقاط القوة اليت متيزهم أن حيصلوا على املتابعة و املساندة  من ميكن لألطفال واملراهقني التعليمية  كجزء من الرعاية  رعاية التعليمية. حبيث ميكن هلذا املتطوع أن يلعَب دور الداعم يف قضايا احلياة اليومية للتلميذ أيضاً.ال ك دوراً و ذلك يف املقررات املدرسية اليت يتم حتديدها بالتوافق مع أسر هؤالء التالمذة. يلعب املتطوعون الذين يقدمون الرعاية التعليمية كذلقبل املتطوعني    األهداف املرجّوة من مشروع الرعاية التعليمية:  ه. العروض اليت يتم تقدميها للمهاجرين  يف الوسط  اإلجتماعي الذي حييون في إىلأم قادرين على جتسري الوصول  إىلهاماً ميكن إرجاعه 
 ة.األملانيتوفري الدعم الالزم للتطور املدرسي  للتالميذ من األصول املهاجرة و بالنسبة لألهل حتسني اللغة  •
األمور املشرتكة بني التالقي بني شخصني ضمن إطار ميكن من خالله لكليهما إكتشاُف ما هو جديد بالنسبة هلما و كذلك األمر التعرف على  •     و نعمل عند وجود احلاجة عرب وسطاء ثقافيني و لغويني (مرتمجني)  و ذلك للتواصل عرب لغاٍت إضافية. اإلجنليزيةة، الروسية و األملانيحنُن نتكلم  الشخصني.



(قبو الشبيبة)، حسب اإلتفاق (العمل املشرتك  19:00و الـ  16:00بني الــ  (ملتقى اآلباء)، أيام اخلميس 18:00و الـ  16:00بني الــ  أيام اخلميس  ساعات العمل :  www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   info@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني    0351-4363732:        فاكس 0351-4363726 / 0351-40754252:         هاتف   Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich:         العنوان               .Ausländerrat Dresden e. V:       التسمية   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن. نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن. دف  1990اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األجانب  من نكوُن نحُن:  الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Wasaplatzاحملّطة ( 85، 75، 63، 61رقم  افلةاحل  )Wasaplatzاحملّطة ( 13، 9الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   مع الصفوف التحضريية) جناز ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزاً مكانياً إلIBZهؤالء. توفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية متثيل  إىلالنشاطات اليت نقوُم ا  و أصدقائهم و كذلك األمر أشخاٌص آخرون من فئاٍت يف القبو الكائن يف مركز التالقي الدويل  " قبو الشبيبة " يُقاُم ملتقى مفتوح. هنا بإمكان الشباب   مشروع قبو الشبيبة  ما الذي نـُّقّدمُه:  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلو اليافعني و األسر. إضافًة إىل األطفال  املوجهةاألعمال  قاعة الورشة و احلديقة. يف هذه الُغرف ، قاعة النشاطات الرياضية إىلعمريٍة أخرى قضاء أوقات الفراغ و ذلك يف الُغرِف األربعة اليت حيتويها القو إضافًة  و املوثوقة  و ذلك يف ااالت اهلاّمة التالية:  األوليةمن خالل هذه الساعة األسبوعية املخصصة للحديث مع اآلباء نقّدُم حنن و بدون مقابل املشورة   ساعة الحديث مع اآلباء   ما ذُكر يتم تنظيم و تنفيذ الكثري من املناشط للشباب. إىلاعية. إضافًة و القاعات يكون من املُتاح للشباب التشلية بالكثري من األلعاب اإلبد اليت سيتلقاها اآلباء لدينا سنقوم بتحديد العروض و الفّعاليات اليت تتناسب متاماً مع احلالة أو  األولية، الرتبية و األسرة. بنتيجة املشورة األطفالالطفولة و  املنظمات  إىلهاجرين، منّظمات امل إىلمراكز اإلستشارة و تقدمي النصح املتخصصة يف هذه احلالة (على سبيل املثال: اإلحالة  إىلنقوم بتحويل هذه احلالة  ك املنّظمات املذكورة. املختّصة بالرتبية و تقدمي املعونة، منّظمات تقدمي املشورة التعليمية) و عندما تقتضي احلاجة مرافقة هؤالء األباء عند مراجعتهم لتل و   هذه الفّعالية ندوعوكم للمشاركة يف هذه الصفوف  إىلتُقام عندنا و لعدة مرات يف السنة  الصفوف التحضريية للمدراس الثانوية يف مدينة دريسدن و   العمل المشترك مع الصفوف التحضيرية  .اإلجنليزيةة، الروسية و األملانيحنُن نتكلُم   قتضي األمر فعَل ذلك.العروض األخرى اليت يتم توفرها مجعيتنا و ذلك عندما ي إىلعالوًة على ذلك نقوم بإحالة هؤالء  دمي على العروض اليت تقوم جنعيتنا بتقدميها على سبيل املثال: مشروع الرعاية التعليمية، قبو الشبيبة، تعزيز النشاطلت الرياضية، مركز تقذلك لكي تتعرفوا  ت اإلبداعية و يااملشورة. عالوًة على ذلك يكون مبقدور تلميذات و تالميذ املدارس يف هذا اليوم أن حيصلوا على إمكانية املشاركة يف العديد من الفّعال   Elisenstraße 35, 01307 Dresden:        العنوان               .Ausländerrat Dresden e. V:       التسمية   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن.  ، الروسية و الرتكية.اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتكلُم العربية،  استخدام وسائط امليديا و ذلك ضمن ورشة ثقافية للشباب.



نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن. دف  1990اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األجانب  من نكوُن نحُن:  الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Bönischplatzاحملّطة ( 62  رقم افلةاحل   )Sachsenalleeاحملّطة ( 13، 6الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:     18:00و الـ  16:00بني الــ  أيام اخلميس  موزاييك  -: الملتقى الدولي لألطفال و األهل ساعات العمل  ة، العربية و الرتكية)األملاني(   12:00و الـ  10:00بني الــ  أيام اجلمعة  ة و الروسية)األملاني(   12:00و الـ  10:00بني الــ  أيام اخلميس  ة و الروسية)األملاني(  15:00و حىت الساعة  13:00و من الساعة  12:00و الـ  10:00بني الــ  أيام األربعاء  و الروسية) اإلجنليزيةة، األملاني(  15:00و حىت الساعة  13:00و من الساعة  12:00و الـ  10:00بني الــ  أيام الثالثاء  )Elternsprechstunde( ساعة الحديث مع األهل ساعات العمل :  www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   familien@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني 0351-3070969 ,0176-96970696:        هاتف  جناز ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزاً مكانياً إلIBZهؤالء. توفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية متثيل  إىلالنشاطات اليت نقوُم ا  . إن هذه الساعة عبارة عن عرض األطفالروضة  –األسرة  –إن ساعة احلديث مع األهل هذه عبارة عن إستشارة أولية حول املواضيع التالية: الرتبية    ساعة الحديث مع األهل  ما الذي نـُّقّدمُه:  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلو اليافعني و األسر. إضافًة إىل األطفال  املوجهةاألعمال  املراكز اإلستشارية املتخصصة (على سبيل  إىللألهايل من أصول مهاجرة يشمل كامل املدينة. عند وجود حاجة لدى األهل نقوم بإحالتهم و مرافقتهم  العروض اليت  إىلالعروض األخرى اليت تقدمها مجعيتنا و كذلك األمر  إىلاملثال: خدمة تقدمي املشورة للشباب و مراكز تقدمي املشورة للمهاجرين)، أو  ما هنالك)،  إىلالقاها األهل و و التسجيل يف اهلورت املدرسي و االستفسارات املتعلقة بالعملية الرتبوية (الربيد الوارد و الُكتب اليت يت – األطفالروضة   المواضيع التي تُقّدُم اإلستشارات بخصوصها:  تقدمها املنظمات و املؤسسات األخرى. و التسجيل يف اهلورت  األطفالتعبئة اإلستمارات و الطلبات اليت يتم تقدميها لإلفادة من حزمة املشاركة يف الدعم التعليمي (الطلبات املتعلقة برياض  و نساعد األهايل بالتسجيل على املقابالت املتعلقة  املدرسي)، الطلبات و اإلستمارات املتعلقة بتخفيض سعر الوجبات الغذائية لتالميذ املدارس كما   تلك املقابالت. إىلبأطفاهلم يف املدارس و نرافقهم 
 املفابالت اليت ُجترى يف املدارس خبصوص أوالدهم و اليت يكون من الصعب عليهم فهم حمتواها بالشكل املناسب إىلمرافقة األهايل  •
 لدبن، اإلفادة من التخفضيات احلصول على اإلعانات املالية: إعانة الوا •
 تعدد اللغات •
 الرتبية و األسرة •
 و األهايل األطفالاحلصول على الرعاية الصحية و املشكالت الصحية لدى  •
 إسرتاتيجيات التعامل مع قضايا احلياة اليومية •
 جهات أخرى و تقدمي الدعم على سبيل املثال: املساعدة يف الرتبية إىلاإلحالة  •
 و العروض الرياضية املوجهة لألطفال –رسي التعليم غري املد •
 العطل املدرسية و تنظيم و تشكيل أوقات الفراغ •



 مقدمي اخلدمات املختصني) إىلتقدمي الدعم يف حاالت الضغط النفسي املفرط الناجم عن التجارب يف البلدان األم و الفرار (اإلحالة  •
اجرة حبيث يكون الطفل " مرًة واحدة كل أسبوع. يوم اخلميس يُقام هذا اللقاء يف مكان ُمتاح لألسر من األصول امله –ينعقُد هذا امللتقى " الدويل األهل   الطفل  –" فسيفساء": الملتقى الدولي األهل   “Interkultureller Eltern-Kind-Treff Mosaik„  .اإلجنليزيةة، الروسية، العربية، الرتكية و األملانيحنُن نتكلم  التوّجه يف الوسط اإلجتماعي • هذا امللتقى تأيت األسر مع  إىلالقسم الشمايل من مدينة دريسدن. –نقطة تلتقي فيها هذه األسر من الصول املهاجرة و اليت تقطن يف حّي اليوهانشتاد  تمامنا. من خالل أو تلك األسر اليت ال تزال تقيم يف مراكز اإليواء اجلماعية يف أي قسٍم من املدينة يتوضع هذا املركز، فإن هذه األسر تقع يف مركز إه السكن املؤقت الكائن يف حي اليوهانشتاد أملانيا كالجئني و اليت ال تزال تقيم يف إىلعاماً. بالنسبة لتلك األسر اليت قدمت  11الطفال ممن هم دون الـــ  . حىت نضفي الرتبويني حول مواضيع الرتبية و األسرة. بالنسبة لألطفال ستتوفر لألطفال العروض اخلاصة باألشغال و الرسم و التلوين و ذلك كل أسبوعرصة لألهايل التحدث مع بعضهم البعض من جهة  و مع األخصائيني الطرق اإلبداعية ستقام حلقات أحاديث مفتوحة  مرتافقة باملوسيقى حبيث تُتاح الف ة (الشاي، القهوة، املاء، الكيكسات، الفاكهة و اخلضروات إخل...)  حنن نتكلم على اجلو السائد خالل حلقات اللقاء سيتم توفري بعض الوجبات الصغري  نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن. دف  1990اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األجانب  من نكوُن نحُن:  الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Wasaplatzاحملّطة ( 85، 75، 63، 61رقم  افلةاحل  )Wasaplatzاحملّطة ( 13، 9الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   أو حسب اإلتفاق 12:00و الـ  10:00بني الــ  أيام األربعاء   16:00و الـ  13:00الــ و بني  12:00و الـ  10:00بني الــ  ثننيأيام اإل  جواري " –احلي الذي أسكن فيه مشروع  "  ساعات عمل   12:00و الـ  10:00بني الــ و اخلميس  ، أيام األربعاء16:00و الـ  14:00بني الــ  ثالثاءأيام ال  ساعات العمل:  www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   info@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني 0351-4363730:        هاتف   Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich:        العنوان                       Ausländerrat Dresden e. V.                         Internationales Begegnungszentrum:      التسمية   المركز الدولي للتالقي   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن.  .اإلجنليزيةة، الروسية و األملاني تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية متثيل  إىلالنشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزاً مكانياً إلجناز IBZارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (هؤالء. توفر إد الصفوف املدرسية اإلعتيادية.إننا  إىلة بطريقٍة مكّتفة و ذلك قبل أن يبدأوا  بالذهاب األملانياملهاجرون اللغة  األطفاليف الصفوف التحضريية هذه يتعلم   العمل المشترك مع الصفوف التحضيرية  نـُّقّدمُه: ما الذي  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلألطفال و اليافعني و األسر. إضافًة ا إىل املوجهةاألعمال  هذا النشاط و لتعريفكم جبمعيتنا و بالعروض اليت نقوم بتوفريها، على سبيل  مركز التالقي الدويل و ذلك لفرتة ما قبل الظهر بغرض إقامة إىلندعوكم 



تعزيز و دعم النشاطات الرياضية. يف هذا اليوم سيكون بغمكانكم  إىلاملثال: مشروع الرعاية " التبّين" التعليمية، قبو الشبيبة أو تلك الفعاليات اليت دف  . ضمن حلقات خصوصية مثل: ثقافة التقدم للعمل يف أملانيا و ما يندرج حتتها كإعداد السرية الذاتية و طلب التوظيف، املران العملي و التأهيل املهينمشروعات ذات  إىلضمن ورشة العمل الثقافية للشباب. بالتوافق مع املعلمات و املعلمني سيتم التطرق وسائط امليديا املختلة و ذلك  إىلالوصول  راغ. حيتوي القبو هلى قاعة للموسيقى، األفكار يف جٍو من التشاركية و األرحيية. و يستطيع الشبان هنا إنتقاء النشاطات املناسبة هلم لقضاء أوقات الفعاماً. حيث يوفر القبو هلؤالء حّيزاً ميكنهم فيه تبادل  27و  11قبو الشبيبة هذا خمصص للشّبان من األصول املهاجرة ممن هم يف املرحلة العمرية بني الــ   الشبيبةقبو   ، الروسية و الرتكية.اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتكلُم العربية،   بإستطاعتنا حتديد و تنظيم اخلطوات الالحقة الكفيلة بتقدمي الدعم هلؤالء كٌل على حدى.تالمذة املدارس من الفتية و الفتيات ان يتلمسوا الطريق لتحديد ميوهلم و إحتياجام للدعم و ذا الشكل سيكون األحاديث هذه سيكون بإمكان  ما  إىلبصورٍة دورية نقّدم حنن للشباب ورشات عمل حتاكي إهتمامام على سبيل املثال حول عروض الرياضات القتالية، رقص الربيك و املوسيقى و   قاعة للرياضة، ألعاب إلكرتونية و املعدات التابعة هلا، بلياردو، كيكري.  اإلجتماعي ضمن الوسط الذي يتواجد فيه املهاجرون.  اإلندماججواري " أحد العروض املندرجة ضمن إطار  –احلي الذي أسكن فيه "   يُعد هذا املشروع  جواري " –الحي الذي أسكن فيه الُمشروع  "   و الروسية. اإلجنليزيةة، األملانيحنن نتحدث العربية،   كِل ما ذُكر نقوم حنُن بتنظيم الرحالت اجلماعية و مسابقات الدوري آخذين بعني اإلعتبار املقرتحات اليت يتقدم ا هؤالؤ الشباب.  إىلهنالك. إضافًة  اليت يتقدمها  اإلندماجمواكبتهم خالل إندماجهم. على سبيل املثال: مرافقتهم خالل إجناز املعامالت احلكومية، التسجيل على دورات اللغة و دورات ث يتم توفري الدعم هلم يف القضايا الشخصية املتعلقة مبسألة عاماً. حي 26و  12بني الــ الفئة املستهدفة من خالل هذه املشروع هم الشباب يف العمر من   مدينة دريسدن. إىلو الذي يستهدف فئة الشباب من املهاجرات و املهاجرين القادمني  حنن   و فرص التأهيل املهين أو حىت املناشط املتعلقة بقضاء أوقات الفراغ.سلطات اهلجرة و اللجوء، معامالت احلصول على السكن، البحث عن العمل    من نكوُن نحُن:  الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Pennricher Straße احملّطة ( 12، 2الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   15:00الـ و  12:00بني الــ  سبتأيام ال  :(خالل العام الدراسي)ساعات العمل   www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   info@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني  4363732-0351 :        فاكس 4363726-0351:        هاتف            Hühndorfer Straße 14, 01157 Dresden Cotta :لزوارل العنوان  مشروع: تقديم المساعدة التعليمية للتالميذ المسلمين   DITIB-Türkisch Islamische Gemeinde zu Dresden e. V.                      Fatih Camii Moschee:        التسمية  جامع فاتح كامييه                  -الجالية اإلسالمية التركية في دريسدن. جمعية مسّجلة    Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich: البريدي  العنوان     .Ausländerrat Dresden e. V   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن.  ، الروسية و الرتكية.اإلجنليزيةة، األملانينتحدث العربية، 



نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن. دف  1990اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األجانب تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية متثيل  إىلالنشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزاً مكانياً إلجناز IBZارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (هؤالء. توفر إد واجبام املدرسية أو التحضري  إجنازملدة ثالثة ساعات لألطفال و الشبيبة يف  ومساعدةً  سبوعيا (كل يوم سبت) دعماً أطوال العام املدرسي نقدم   تقديم المساعدة التعليمية لألطفال المسلمين  نـُّقّدمُه: ما الذي  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلألطفال و اليافعني و األسر. إضافًة ا إىل املوجهةاألعمال  نعرفهم مبا يقدمه جملس األجانب من عروض. هذا العمل  ة واألملانيذلك من خالل األلعاب و التمارين العملية لتنمية اهتمامام باللغة  لالمتحانات و نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن. دف  1990اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األجانب  من نكوُن نحُن:  الجمعية المسّجلة: مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Pfeifferhannsstraßeاحملّطة ( 62رقم  افلةاحل  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   )17:00و الـ  15:30بني الــ ( يف فصل الشتاء  18:00و الـ  15:30بني الــ  ربعاءأيام األ  ساعات العمل:  www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   info@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني 017672666645،  0351 – 40754252:        هاتف   Florian)-Dresden 01307traße),  sStraße Ecke Pfeifferhans-Geyer:للزّوار العنوان  Johannstädter Spielplatzميدان اللعب في اليوهانشتاد     “Die Kunstkoffer Kommen„ حقائب الفن في الطريق   - اللعبميدان اإلشراف على مشروع    Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich: البريدي العنوان     .Ausländerrat Dresden e. V   ة مسّجلةجمعي مجلس شؤون األجانب في دريسدن.  اإلجنليزيةة و األملانيحنن نتكلم   .حد العاملني يف جملس األجانبأن مبشاركة و متطوع تقوم به متطوعات و تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية متثيل  إىلالنشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزاً مكانياً إلجناز IBZارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (هؤالء. توفر إد " ملتقى  األطفالإن العمل املتحرك يف ميدان اللعب عبارة عن عرض مفتوح و إبداعي تقدمه مجعية جملس شؤون األجانب بالتعاون مع رابطة محاية    “Die Kunstkoffer Kommen„    حقائب الفن في الطريق-اللعبميدان اإلشراف على   نـُّقّدمُه: ما الذي  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلألطفال و اليافعني و األسر. إضافًة ا إىل املوجهةاألعمال  س يو يو ". إن هذا العمل املتنقل الذي جيري تنفيذه يف ميدان اليوهانشتاد للعب عبارة عن عرض إبداعي مقّدم لألطفال من ِقَبل مجعية جمل األطفال اعيني جتمشؤون األجانب يف دريسدن حيث تتم خالله ممارسة األلعاب املتنوعة و توفري مستلزمات املتنوعة بينما كون األهل و برفقة األخصائيني اإل   Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich: البريدي العنوان     .Ausländerrat Dresden e. V   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن.  . األطفالمتواجدين و مستعدين لسماع أية مقرتحات من 



نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن. دف  1990اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األجانب  من نكوُن نحُن:  الجمعية المسّجلة: مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Wölfnitzer Ringاحملّطة ( 333،  70رقم  افلةاحل  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   )18:00و الـــ  15:00(يف فصل الشتاء بني الـــ  18:00و الـــ  15:00الـــ أيام الثالثاء بني   ساعات العمل:  www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   info@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني 0351-40754252 ,0176-72666645:        هاتف  Gorbitzer Park (zwischen Kesselsdorfer Straße, Wölfnitzer Ring und Altgorbitzer Ring) 01307 Dresden :للزّوار العنوان    “Gorbitz spielt mit„ مشروع : غوربيتز تلعب معنا  تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية متثيل  إىلالنشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزاً مكانياً إلجناز IBZارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (هؤالء. توفر إد أللعاب املتنوعة  فإم يف ظل التوجه ذي اخلربة يف اال الرتبوي. بوجود زميالتنا و زمالئنا من فّعالية اللعب املتحرك " الزوبعة " يف املكان مع العديد اعاماً. تتم ممارسة األلعاب  12و حىت الــ  6ممن هم يف سن الــ  األطفالالزوبعة). هذا العرض يستهدف  –من خالهلا فّعاليتها املسماة (اللعب املتحرك   )Outlaw gGmbH" غوربيتز تلعب معنا " عبارة عن عرض تعاوين تقدمه منّظمة آوت الو ذات النفع العام حمدودة املسؤولية (  نـُّقّدمُه: ما الذي  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلألطفال و اليافعني و األسر. إضافًة ا إىل املوجهةاألعمال  فها سويًة و إن زمالءنا هؤالء ليسوا فقط للتعاطي مع الصغار و لكنهم موجودون أيضًا للتواصل جاهزون  كذلك لتلقي األفكار اجلديدة اليت قد نكتش شخاص املدعوين فيقومون باملساعدة يف الطبخ و بالتوازي مع هذه الفعالية يتسىن لنا أن نلقي نظرًة على الثقافات و األديان و ذلك من خالل مشاركة األشهر يتم تنظيم فّعالية طبخ كبرية و مشرتكة حيث يكون الفاعلون يف هذه النشاطات األشخاص من قومياٍت خمتلفة.  اليت قدم منها األشخاص فمرة كل. فهناك مواضيع تتم معاجلتها على هامش فّعاليات األلعاب و هذه املواضيع تتبدل بإستمرار إحداها مثالً موضوع الدول األطفالمع األسر اليت يأيت منها     Am Jägerpark 18, 01099 Dresden  و ذلك يف (ميدان اللعب يف الفناء الداخلي) على العنوان التايل: 18:00و الـــ  15:00أيام الثالثاء ن بني الـــ    Gustav-Hartmann-Straße 4d, 01279 Dresden  و ذلك يف (مأوى األسر يف منطقة الوباغاست) على العنوان التايل: 18:00و الـــ  15:00أيام اإلثنني بني الـــ   :أوقات الفّعاليات و أمكنتها  w www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   info@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني 4363730-0351:        هاتف  MOBA Projektمشروع       :   Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich:        العنوان     .Ausländerrat Dresden e. V   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن.  و الروسية. اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتحدث  عن بلدام و ثقافام و األديان اليت يعتنقوا. الذين حيدثوننا



نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن.  1990انب اليت تأسست يف العام األجتكرس مجعية جملس شؤون   من نكوُن نحُن:  MOBA Projekt–الجمعية المسّجلة: مجلس شؤون األجانب في دريسدن    Am Jägerpark 18, 01099 Dresden  إرسالية املدينة" على العنوان التايل:-و ذلك يف (ميدان اللعب يف الفناء الداخلي) بالتعاون مع "الدياكوين  18:30و الـــ  15:30أيام اخلميس بني الـــ   Herzbergerstraße 12 - 22, 01239 Dresden  الداخلي)بالتعاون مع فّعالية "اللعب املتحرك الزوبعة"على العنوان التايل: و ذلك يف(ميدان اللعب يف الفناء  18:00و الـــ  15:00أيام األربعاء بني الـــ  تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية  إىلدف النشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزًا مكانياً IBZر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (متثيل هؤالء. توف النشاطات  إىلو اليافعني  األطفالاألشخاص الذين قدموا إلينا  حنو مدينة دريسدن كالجئني. الغرض من هذه الفّعالية و املشروع ككل هو فتح الطريق أمام " عبارة عن فّعالية حسب اإلحتياج متنّقلة يف كامل املدينة و خمصصة لألطفال، اليافعني و األسر من أصول مهاجرة أو من MOBAاملشروع "   الذي نـُّقّدمُه:ما   هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلو اليافعني و األسر. إضافًة إىل األطفال  املوجهةإلجناز األعمال  ناسب مع األعمار و ذلك من خالل التواصل الدوري مع هذا العرض بأنه ذو طبيعة باحثة، يسعى لتشكيل و صياغة نشاطات تقضية أوقات الفراغ مبا يتاملساعدة اليت حيتاجوا أو حىت ختليق هذه املساعدة. يتمّيز  إىلو العروض املتاحة يف احمليط اإلجتماعي الذين يتواجدون فيه. متكني هؤالء من الوصول  و اليافعني و األسرة. هذا العرض مفتوٌح للجميع و  األطفالذلك نتعاون حنُن و يف املكان مع األخصائيني يف جمال العمل مع  إىلإضافًة  هؤالء الصغار. و تتضمن هذه العروض       وم بتوفري العروض اخلّالقة يف أماكن متعددة ال شروط عالية السقف للتواجد ضمنه و ال ترتتب عليه أيٌة رسوٍم مادية. نق يندرج ضمن هذا اإلطار التشبيك مع املؤسسات و املنظمات و  و متثيل مصاحل هذا املوقف يف النقاشات و اآلليات السياسية اليت تسبق إختاذ القرارات.     ة ) و تقوم اللمجموعة اإلقليمية يف دريسدن بالدفاع عن القضايا البيئية و محاية الطبيعBund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlandة (األملانيحنن منّظمٌة معرتٌف ا تنشط يف جمال محاية البيئة و الطبيعة. و الكلمة بوند هي احلروف األربعة األوىل من إسم املنظمة باللغة   من نكوُن نحُن:  "BUND Regionalgruppe Dresden - RefLAct بوند المجموعة اإلقليمية في دريسدن "  )Alaunplatzاحملّطة ( 13رقم  رتامال  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   16:00و حىت الـــــ  10:00من اإلثنني و حىت اجلمعة من الساعة الـــ   عمل:أوقات ال  www.reflact-dresden.de :     اإلنترنت   sarah.morwinski@bund-sachsen.de: بريد إلكتروني 27514800-0351:        هاتف   Kamenzer Straße 35, 01099 Dresden:        العنوان BUND Regionalgruppe Dresden                      RefLAct – Refugees Lead Action :تسمية      ال  بوند "إتحاد من أجل البيئة و حماية الطبيعة في ألمانيا" المجموعة اإلقليمية في دريسدن  .اإلجنليزيةة و األملانيحنُن نتحدث   العديد من النشاطات كالطبخ و عروض احلركة. و صلب     )، مجعية حوض ر اإللبا ضمن اإلرث العاملي و غريها من املنظمات، و ذلك بغية التمكن من تشكيل موقف مشرتك موحد Grüne Liga Dresdenن (، مجعية الُعصبة اخلضراء يف دريسدNABUاجلمعيات األخرى الناشطة يف هذا اال يف مدينة دريسدن. على سبيل املثال مجعية    حيال القضايا البيئية و متثيل هذا املوقف على أرضية واسعة.



من املواضيع  األطفالمنظمتنا بتنظيم اجلوالت  و النشاطات و نقاط نشر املعلومات. من خالل العمل املشرتك مع املدارس يف مدينة دريسدن يتم تقريب ن و يقتنعون مبدى أمهية محاية الطبيعة و احلفاظ على البيئة. و يف هذا السياق تقوم التثقيف البيئي  أمٌر جوهري و مفصلي من شأنه أن جيعل البشر يدركو  و املشاريع       ا النشاط عن قرب بطريقة األلعاب و بطرٍق إختصاصية أحياناً و ذلك عرب تنفيذ اجلوالت البيئية و تقدمي املوضوعات املندرجة ضمن هذ و    بعضهم البعض  من التعّرف على املشكالت البيئية امللحة اليت تشغلنا كمجموعة تُعىن بالشأن البيئي. ذه الطريقة ميكن لكال اجلهتني أن يتعرفوا على) نقوم جبمع الالجئني مع الشباب من سكان مدينة دريسدن و ذلك لتمكينهم (RefLAct (Refugees Lead Action)من خالل الفّعالية   ما الذي نـُّقّدمُه:  املشرتكة. الذين  دورات تعليمية تتمحور حول موضوٍع واحد. تُقام الدروس ضمن هذه الدورات يف اية األسبوع. و بعد ذلك نقوم حنن مبراقفة هءالء األشخاصذا بدوره يتطلب من اجلهتني أن يبدوا الكفاءة الالزمة لتفّهم الثقافات الدولية املتنوعة. نقّدم حنُن ما جممله  أن يتبادلوا اآلراء حول هذه املسائل البيئية و ه طيع و يستبإمكان الشخص أن ُيسّجل إمسه للمشاركة يف واحدة من هذه الدورات أو املشاركة يف عدة دورات. و من يكون على القدر الالزم من الكفاءة  ا يبدأون بتشكيل جمموعاٍت صغرية للعمل على أحد املشاريع املتعلقة ذا اإلجتاه "محاية البئية". الدورات هذه مغلقة و هذا معناه أنهاتبعوا الدورة عندم أملانيا وتقدم هلا املشورة خالل  إىليف مجيع أحناء أملانيا. كاريتاس ترافق الشبيبة املهاجرة  فرعاً  420املهاجرين  ة الشباب منكاريتاس خلدم  ميتلك إحتاد  من نكوُن نحُن:   : رابطة الكاريتاس في مدينة دريسدن.مسّجلةالجمعية ال  )Schweriner Straße/Musikhochschuleاحملّطة (  94رقم  افلةاحل  )Schweriner Straße/Musikhochschuleاحملّطة ( 2، 1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   املراجعة عامة  17:00و الـ  13:00بني الــ ميس أيام اخل  (تقدمي املشورة خبصوص تعّلم اللغة و حول املدارس) 15:30و الـ  14:00بني الــ  أيام الثالثاء  و ذلك عندما يكون هناك موعد مسبق 17:00و الـ  13:00بني الــ  ثنني أيام اإل  ساعات العمل:  www.caritas-dresden.de/hilfeampberatung/jmd :     اإلنترنت   jmd@caritas-dresden.de: بريد إلكتروني    0351-4984746:       فاكس 0351-4984746 ,0351-4984745 ,0351-4984742 ,0351-4984726:        هاتف   Schweriner Straße 27,  01067 Dresden:        العنوان  Caritasverband für Dresden e. V.                   Jugendmigrationsdienst:      التسمية   خدمة الشباب من المهاجرين  جمعية مسّجلة رابطة الكاريتاس في مدينة دريسدن. .اإلجنليزيةة و األملانيإاء دورته التعليمية مبشروٍع شخصي حمدد حيصل عندها على شهادة " تأهيل بيئي" .حنُن نتحدث  أمام الشابات والشبان . لدينا معرفة جيدة بثقافات الشعوب وسنني طويلة من اخلربة يف تقدمي املشورة لنفتح الطريق األملاينندماج يف اتمع مسريا لإل سنة.  27الذين ال تزيد أعمارهم عن و أملانيا  إىلتقدمي املشورة للمهاجرين و املهاجرات مهمته مكتب  عبارة عن إن مركز خدمة الشباب من املهاجرين  خدمة الشباب من المهاجرين  ما الذي نـُّقّدمُه:  .كي حيصلوا على فرص متكافئة يف احلياة و املشاركة يف احلياة االجتماعية جتماعي بغض النظر اإل اإلندماجاملدارس و التأهيل املهين و الدراسة اجلامعية و  إىلة و الدخول األملانينقدم مشورة جمانية حول مواضيع مثل تعلم اللغة   .بية و الروسيةو العر  اإلجنليزيةة و األملاني كلمحنن نت  .نتماء القومي أو الديين أو العقيدةعن اإل



و           األطفال. سيكون مبقدور األملاينعبارة عن مشروع لألطفال و األسرة و تقوم ذا املشروع منّظمة الصليب األمحر  –يوكو التواصل مع الشباب   من نكوُن نحُن:  رابطة منطقة دريسدن.  - األلماني:  الصليب األحمر مسّجلةالجمعية ال )Gottleubaer Straßeاحملّطة ( 10، 4الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   www.drk-dresden.de/yoco:     اإلنترنت   yoco@drk-dresden.de: بريد إلكتروني 0351-31215788:        هاتف   Schandauer Straße 43, 01277 Dresden :       العنوان Deutsches Rotes Kreuz YoCo - Young Connection التسمية      :  جمعية مسّجلة "يو كو التواصل مع الشباب". األلمانيالصليب األحمر  ول املهاجرة اليافعني و أسر هؤالء أن يشّكلوا أوقات الفراغ معنا. يضع هذا املشروع نصَب عينيه الوظيفة التالية: جلب األشخاص ممن هم من ذوي األص غري  الكثري من النشاطات الصاحلة ألوقات الفراغ و ذلك جماناً كما و نقّدم الدعم للمبادرات و املدارس و اجلمعيات و املنّظمات عامة النفعحنُن نقّدم   ما الذي نـُّقّدمُه:  لألخرين، جعلهم يبنون الثقة املتبادلة و إزالة العوائق اليت متنع وجود هذه الثقة املتبادلة.أن يتواصلوا مع بعضهم البعض و بغرض جعل هؤالء ميتلكون تفّهمًا جتاه الثقافات األخرى و يعززون هذا التفهم حنو األجواء احلضارية  إىلاألملان أو    من نكوُن نحُن:  يوهانشتادال صالة   )Gabelsbergerstraße(احملّطة   64 ة رقم واحلافل  )Gabelsbergerstraße(احملّطة  12 رقم  الرتام  )Trinitatisplatzاحملّطة (   6الرتام رقم   ) Fetscherplatz(احملّطة   4، 10 رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة: اجلمعة حسب االتفاق.أيام   18:00 و حىت الساعة   14:00 من الساعةأيام اخلميس      12:00عة:حىت الساو   9:00ساعة  من ال  ربعاءاألأيام   18:00 و حىت الساعة   14:00 من الساعة  الثالثاءأيام     12:00عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال  ثنني اإلأيام   :أوقات العمل www.johannstadthalle.de :    اإلنترنت   verein@johannstadthalle.de: بريد إلكتروني  50193160-0351:        هاتف  Holbeinstraße 68, 01307 Dresden  :      العنوان    JohannStadthalle e. V.                      JohannStadthalle - Soziokulturelles Zentrum:       التسمية  المركز اإلجتماعي الثقافي   . جمعية مسّجلةيوهانشتادال صالة   .اإلجنليزيةة و األملاني كلمحنن نت  الرحبية عندما تقوم هذه األخرية بتنفيذ الفّعاليات اخلاصة ا.



يتعلمون من بعضهم  يتبادلون األفكار فيما بينهم، و الكبار، و . جيد املهتمون الكثري من العروض املتنوعة لقضاء أوقات فراغهم. هنا، يلتقي الصغار و Bundschuhملتقى بوندشو  ، واإلجتماعي الثقايف اليوهانشتادمركز  نادي احلياة النشطة، و : من الثالثة كالً   ايف مكونا د يوهانشتاال صالةضم ت حماضرات، معارض  يف املركز الثقايف اإلجتماعي التابع لصالة اليوهانشتاد  ستكون الكثري من الفّعاليات بإنتظار اجلمهور. سلسلة من األفالم،  ورش عمل،  .مرحياً  هلم جواً  ؤي ترحب بالضيوف و البعض. مراكز اللقاء الثالثة مفتوحة للجميع و ز اخلاص مبوضوع قامت اجلمعية بإفتتاح احليّ  2012و نقاشات حول مواضيع معاصرة. الغرض من هذه النشاطات التواصل مع خمتلف األجيال. يف العام  على سبيل املثال حي اليوهانشتاد يف  – 1945املعرض الذي يتناول موضوع البناء و السكن بعد العام  –" ثقافة السكن" و ذلك يف صالة اليوهانشتاد  تنوع. يندرج ضمن نقدم حنن يف املركز الثقايف اإلجتماعي لألطفال و اليافعني و ألسرهم سواء كانوا من أصول مهاجرة أو مل يكونوا كذلك برناجماً شديد ال   يوهانشتادال المركز اإلجتماعي الثقافي التابع لصالة  ما الذي نـَُقّدمُه:  مدينة دريسدن. عارض. الربنامج للطائرات الورقية، بورصة اليوهانشتاد ملقاعد التأهيل املهين و املعرض الفين اخلاص بالسكن " ثقافة السكن " كذلك األمر املزيد من املاملستعملة، مهرجانات  األطفالالنشاطات املُقامة وفقاً هلذا الربنامج ألعاب الصالة أو الشارع، أفالم سينمائية لألسرة، تسوق جماين، أسواق لبيع حاجبات  حنن  أم حمل الرتحيب عندنا! –من ذوي األصول املهاجرة إنه ملن دواعي سرورنا أن يَقُدَم إلينا األشخاص  التفصيلي جتدونه على موقعنا على اإلنرتنت. . جيد  Bundschuhملتقى بوندشو  الثقايف، ويوهانشتاد المركز  نادي احلياة النشطة، و : من الثالثة كالً   ايف مكونا د يوهانشتاال صالةضم ت  من نكوُن نحُن:  يوهانشتادال صالة   )Gabelsbergerstraße(احملّطة   64 ة رقم احلافل  )Trinitatisplatzاحملّطة (   6الرتام رقم   )Gabelsbergerstraße(احملّطة  12 رقم  الرتام  ) Fetscherplatz(احملّطة   4، 10 رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة: اجلمعة حسب االتفاق.أيام     18:00 و حىت الساعة   14:00 من الساعةأيام اخلميس     12:00عة:حىت الساو    9:00من الساعة  أيام األربعاء    18:00 و حىت الساعة   14:00ساعة من ال  الثالثاءأيام     12:00عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال  ثنني اإلأيام   أوقات العمل www.johannstadthalle.de :    اإلنترنت   verein@johannstadthalle.de: بريد إلكتروني   -501931600351:        هاتف   ,Dresden  Dürerstraße 89 01307 :      العنوان   JohannStadthalle e. V.                 Vereinshaus Aktives Leben:      التسمية  جمعيةفي ال دار الحياة النشطة   . جمعية مسّجلةيوهانشتادال صالة  والفرنسية. اإلجنليزيةة و األملانينتكلم  يتعلمون من بعضهم البعض.  يتبادلون األفكار فيما بينهم، و املهتمون الكثري من العروض املتنوعة لقضاء أوقات فراغهم. هنا، يلتقي الصغار والكبار، و   .مرحياً  هلم جواً  ؤي ترحب بالضيوف و مراكز اللقاء الثالثة مفتوحة للجميع و



قاعة للبولينغ،   مشرتكة، و تضم الدار قاعة  املعارض. و احملاضرات و تغتين احلياة يف الدار بالقراءات الفردية و اآلداب. و اللغات و التشكيل اإلبداعي، و و       الغناء  الرقص و يف جمال الرياضة و طمبادرات للنشا جمموعات و من دورات و متنوعةً  مكانياتٍ إ، يقدم  نادي احلياة النشطة 2005عام المنذ    سنوات: 4نقّدم حنن العروض التالية لألطفال إبتداًء من عمر الــ   جمعيةفي ال دار الحياة النشطة  ما الذي نـَُقّدمُه:  كثري من الناس.قبل  من  اً صالة لأللعاب الرياضية، تستخدم أسبوعي مكتبة، و و
 الرقص اإلبداعي لألطفال •
 الشبان الرائعون يرقصون •
 الشطرنج لألطفال •
حي يف القاطنني يوهانشتاد لكثري من الناس اليقدم  امللتقى الثقايف يف  . واً خمتلفاً لتسيري أمور حياممناطأوالئك الذين يسلكون أ و صولمن خمتلف األ ملختلف األشخاص جيال وفئات الشعب واملواطنني مفتوحة لكل األ اجلمعيات و للثقافة و اً الثقايف نفسه دار د يوهانشتاال املسّجلة: ملتقىتعترب اجلمعية    من نكوُن نحُن:  الثقافي.  يوهانشتادال الجمعية المسّجلة: ُملتقى  )Bönischplatzاحملّطة ( 62احلافلة رقم   )Sachsenallee(احملّطة   13، 6 رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:  20:00عة حىت الساو    18:30ساعة  من ال  ميساخلأيام   أوقات العمل   www.johannstaedterkulturtreff.de  :    اإلنترنت   kontakt@johannstaedterkulturtreff.de: بريد إلكتروني   4472824-0351 :       فاكس 4472823-0351:        هاتف  Elisenstraße 35, 01307 Dresden   :      العنوان  .Johannstädter Kulturtreff e. V:       التسمية   الثقافي. جمعية مسّجلة يوهانشتادال ُملتقى  الفرنسية. و اإلجنليزية ة واألملانيحنن نتكلم   أم حمل الرتحيب عندنا! –إنه ملن دواعي سرورنا أن يَقُدَم إلينا األشخاص من ذوي األصول املهاجرة  اخلزف لألطفال • اموعات  و فراددعم األ سهامهم يف التعليم الثقايف ومسى هو تأهيل الناس إلمن العروض الثقافية. وهدف اجلمعية األ عريضاً  طيفاً  ما حوله يوهانشتاد وال   :ّدمهُ نقم مجعية ملتقى اليوهانشتاد الثقايف بتقدمي طيٍف واسع من العروض الثقافية و ذلك لألشخاص القاطنني يف حي اليوهانشتاد و ما حوله. ما تقو   ما الذي نـَُقّدمُه:  جتماعية..املنظمات ذات املنفعة العامة يف نشاطاا الثقافية اإل اجلمعيات و و
 دورات لتعّلم الرقص، الربيك و اهليب هوب و رقص اهلوال •
 على تقنيات اخلزف األطفالدورات لتعليم  •
 الكلمات"ملتقى اللغات و القراءة " مصنع  •
 سنوات 5ورشة املسرح "حرّكوا أنفسكم" و ذلك لألطفال إبتداًء من عمر الـــ  •
، مهرجان الكرز، مهرجان جين التفاح، مهرجان القناديل، مهرجان Bönischplatzكمهرجان التنّكر،  مهرجان الساحة  الــ   األطفالمهرجانات  •  األصدقاء.
 برنامج العطلة املدرسية و ورشات العمل. •



نقطة إنطالق و مركز تواصل  إىلو أستطاع  خالل فرتة قصرية أن يطور نفسه ليتحول  2009و األهل "كوليربي" يف العام  األطفاللقد مت تأسيُس مركز   من نكوُن نحُن: و األهل "كوليبري".  األطفالالجمعّية الُمسّجلة. مركز   )Bahnhof Mitteاحملّطة (  10و  2و  1الرتام رقم   )Kongresszentrum/ Haus der Presseاحملّطة ( 11و   6الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   17:00و حىت الساعة  9:00من الساعة  معةمن اإلثنني و حىت اجل  ساعات العمل:  www.kolibri-dresden.de:     اإلنترنت   dresden.de-info@kolibriبريد إلكتروني:   8524151-0351:         هاتف  Ritzenbergstraße 3, 01067 Dresden :     العنوان   .Kinder- und Elternzentrum „Kolibri“ e. V التسمية      : و األهل " كوليبري". جمعية مسّجلة األطفالمركز   ، اإليطالية و اهلوالندية.اإلجنليزيةة، األملانيحنن نتحدث   www.johannstaedterkulturtreff.deدون املعلومات التفصيلية عن كافة العروض على صفحتنا على اإلنرتنت جت و كشريك مؤهل لتعزيز التعليم بني الثقافات الدولية والتعليم يف ظل اللغات املتعددة و للمهاجرات و املهاجرين من جنسياٍت خمتلفة يف مدينة دريسدن  ما ميّيز نشاط مجعيتنا هو ذلك  املدارس و إنتهاًء بالكليات  و اجلامعة التقنية). إىلوصوالً  األطفالذلك ملختلف املؤسسات التعليمية (إنطالقاً من رياض  و تعددية تتمحور    لألطفال ، دروس املوسيقى االبتدائية، املسرح، الشطرنج، دورات اللغة ، إخل...). كذلك األمر فإن العمل ضمن مشروعاٍت متنوعة الرسم، الرقص اإلبداعي  الكبار (جمموعات اللعب والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة ، استوديو الفن و هة لألطفال والطيف الواسع من الدورات املوجّ  كره جزًء لنقاط اليت تُركُز عليها حول تعزيز الكفاءة بني الثقافات الدولية املختلفة و الدميقراطية و الرتبية  و التسامح يشكل كُل ما سلَف ذ مواضيعها و ا ت املوجهة ملربّبات و تضم الشّبان و اليافعني، الرحالت التعليمية، دورات التأهيل الالحق للمربّيات و املرّبني و معلمات و معلمي اللغة الروسية، الندوايذ فرتات العطل املدرسية، اللقاءات الدولية اليت النشاطات اليت تقوم ا مجعيتنا: مهرجانات الطفولة، املخيمات اليت يقضيها فيها التالم إىلتنتمي كذلك   .مهماً من نشاطات اجلمعية . جيعل هذا معاإلحساس لدى هؤالء الصغار جتاه مسألة تعدد الثقافات و بالتايل العمل ملواجهة آفاق التمييز و إقصاء اآلخر الذي قد يعاين منها اتو اليافعني. من الضروري أن تتم تنمية  األطفالتتمركز يف قلب هذا املشروع مسالة تعزيز الكفاءات اإلجتماعية و ذلك يف ظل تعدد الثقافات لدى   التعّلم بين الثقافات في الحي" –المشروع: " ِسحُر التنوع   ما الذي نـُّقّدمُه:  التعاون من خمتلف جماالت العمل املوجه لألطفال والشباب.مرّيب املستقبل. يف سياق كل هذا العمل تشكلت شبكة واسعة من شركاء  يف منطقة  يسكنونافعني من األصول املهاجرة و من األملان الذين و الي األطفالاملشروع التالقي ممكنًا و ذلك بني الثقافات املتعددة اليت ينتمي إليها  عاب  األدائية فريدريش شتاد يف مدينة دريسدن. ضمن هذا املشروع سيتم تنظيم و إجراء دورات و ورشات عمل يف ااالت التالية: الرقص، املوسيقى، األل يش شتاد، غوربيتز من خالل هذا املشروع يتم خلق مكنت واحد للتالقي بني مجيع الشباب املهتمني من أحياء املدينة احملتلفة: املدينة القدمية، حي الفريدر   المشروع: " النادي الشبابي المتنقل للثقافات المتعددة "  ، الروسية و األوكرانية.زيةاإلجنلية، األملانيحنن نتحدث   و بنفس الوقت تتم تقوية فهم و ممارسة الدميقراطية و التعايش لدى املشرتكني.  ذايت و الثقة بالنفس ذا األسلوب تتم تقوية النواحي التالية عند املشاركني يف النشاطات املنفذة يف إطار هذا املشروع: اإلبداع، الثقة باجلسد، الفهم ال  دريسدن.و الفنون و ذلك يف املنشأت املختلفة حلي الفريدريش شتاد من  من املــُتاح لتحقيقه هو تبادل التجارب و اخلربات مبعىن أن يتعرف الشّبان على األوضاع و احلاالت املعيشية يف األقسام األخرى من املدينة. سيكون ون من املفرتض أن يتم تعزيز كفاءة الشباب و ذلك للتعاطي مع قضية تعدد الثقافات. اهلدف الذي يسعى املشروع و اليوهانشتاد. و أثناء التالقي يك



و      لفة و ذلك يف  حلقة يسودها جٍو من الثقة، سيتم إجراء بعض النشاطات الصغرية على سبيل املثال: املسري يف الطبيعة، الطبخ مناقشة مواضيع خمت و       بشكٍل فين  أنفسهمعلى أن بنطلقوا حبرية و يتمكنوا من التعبري عن  األطفالاهلدف من هذا العرض  استديو الفن هو أن يساعد استوديو الفن:   العروض األخرى:  و العربية. اإلجنليزيةة، الروسية، انياألملحنن نتحدث   الرقص و كذلك األمر تنظيم النزهات و الرحالت، إرتياد املسارح و احلفالت املوسيقية و أخرياً تنظيم اإلحتفاالت يف املهرجانات. فهم الرتكيب، األلوان، أن يتعرفوا على التقنيات املختلفة املستخدمة يف  األطفالعلى إكتشاف مقدرام الفنية. هنا يتعلم  األطفالبنفس الوقت مساعدة  ذلك  تقوم العازفات و العازفون يف هذه الفرقة باملشاركة يف متارين الفرقة كما و حيصلون على حصص تعليمية فردية كذلك وفرقة الباالليكا الموسيقية:   الفن و أن يتلمسوا اآلفاق الرحبة هلذا اال.  على الغناء  األطفالللتدرب على اآلالت املوسيقية اليت يعزفوا و هذه اآلالت هي: الباالليكا، األوكرديون، الغيتارة، الكسيلوفون) كذلك األمر يتدرب  املوسيقى الروسية أو نتاول سويًة  إىلرف عن قرب يف جٍو مريح يتم إجراء التمرينات و يتم العمل على املقطوعات املسيقية اجلديدة و من خالل ذلك نتع الرتحيب القليب! ذوي خربة، صغاٌر يف السن أوكباٌر يف السن، ممن يعرفون النوتات املوسيقية أو من أوالئك الذين ال يعلمون عنها شيء، اجلميع عندنا حملن العازفون مبتدئني أو كما و يتم تدريس املوسيقى بشكٍل نظري و التدريب على املوسيقى بالشكل السماعي (نوتة و مساعي). بغض النظر عما إذا كا يف استديو املسرح " بوراتينو" يستحوذ الشّبان على املعرفة حول جماالت املختلفة سواء كان ذلك هو الفن املسرحي، أو اللغة استديو المسرح بوراتينو:   كوباً من الشاي و نتناقش حول املور املتعلقة باملوسيقى. تساعُد الرقصات على حتسني املزاج و تعزز التطور املنتناغم للشخصية. بالنسبة ملشكالت التطور البدين احملتمل استديو الرقص" األرض المسحورة":   ة املسرح، الغناء أو الرقص. أهم أحد األهداف املالزمة لستديو املسرح هذا هو التمرين على إستخدام اللغة الروسية.املستخدمة على خشب عبري ارسة الرقص على تقليلها و من مث فغن اآللية احلركية للبدن ستصبح أقوى، النشاط احلركي و الطاقة، الليونة و التمثيل اإلميائي و التوجودها فتعمل مم أساسيات  األطفالاستديو اإلبداع . هنا يتعلم  إىلسنةمدعوون للقدوم  12سنوات و حىت الــ  5يف عمر من الـ  األطفالاستديو الخياطة و اإلبداع:   االقموية املختلفة. تحبركات الوجه كل هذه اجلوانب ميكن مترينها. إن مامييز استديو الرقص هذا هو احلوار الثقايف و التسامح بني الثقافات و بالطبع الرقصا املتخصصة و  ) ذات النفع العام حمدودة املسؤوليةOutlawإن مشروع العمل املتنّقل يف مقاطعة ساكسونيا احلّرة و الذي تقوم على تنفيذه منّظمة (  من نكوُن نحُن:   –) ذات النفع العام محدودة المسؤولية Outlawمنّظمة ( -و اليافعين  األطفالمساعدة  )Bahnhof Mitteاحملّطة ( 2،  1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:                 17:00حىت الساعة  14:00أيام األربعاء من الساعة ساعات العمل :  ggmbh.de-MAF@outlaw: بريد إلكتروني   49763912-0351  :    فاكس    24040222-0176 / 26351800-0351:        هاتف  Adlergasse 2, 01067 Dresden:      العنوان   Mobile Arbeit Friedrichstadt – Outlaw gGmbh :التسمية        ذات النفع العام حمدودة املسؤولية"  Outlaw"مشروع تقوم على تنفيذه: منّظمة MAF  -العمل المتنقل في مقاطعة ساكسونيا الحّرة ، األوكرانية و العربية.اإلجنليزيةة، الروسية، األملانيحنن نتحدث   يعملون على املواد الطبيعية. الرتكيب و التجميع، أساسيات اخلياطة و األعمال اليدوية و يقومون بتجميع توليفات أو أشغال ثالثية األبعاد و و الذي يتيُح  Adlergasse 2عرضني إثنني أال و مها: امللتقى املفتوح لألطفال و اليافعني و الذي يُقام يف  دمي الدعم لألطفال و اليافعني يقدمبتق سنة و عائالم قضاء أوقات الفراغ. و ثاين املشروعني هو النشاطات اليت يقوُم ا  27سنوات و سن الـــ  6لألطفال و اليافعني و الشباب بني سن الـ      –) يف حّي الفريدريش شتاد يف مدينة دريسدن EAEمنذ ما يزيد عى السنة نُوفُر حنُن لألسر و أطفاهلم و الذين يتواجدون يف منشآت اإليواء األويل (  الذي نـُّقّدمُه:ما   يف مدينة دريسدن. الفريدريش شتادو حتديداً يف حّي MAF  -فريق العمل املتنقل يف مقاطعة ساكسونيا احلّرة



مع بعضهم البعض و لكي يتمكنوا من طهي و تناول الطعام و قضاء أوقات  اإلمكانية للتالقي )Hamburger Straße( مركز اإليواء األويل على و حصراً مبا ال خيالف القوانني السارية، مواكبة املبادرات اليت يقوم ا الشباب و دعم املشاريع املثرية كتزيني اجلدران يف املدينة بالكتابة عليها بصورٍة فنياً ما يزيد عن العشرين عاماً. جرت العادة أن تتمحوَر إهتمامتنا يف املركز على  إىلسبايكي هي مركز ثقايف و مركز للشباب يف مدينة دريسدن  يعوُد تارخيه   من نكوُن نحُن:   .1: سبايكي دريسدن/ ألت شتريلين مسّجلةالجمعية ال )                         Spitzwegstraßeاحملّطة ( 66احلافلة رقم    )Marie-Wittich-Straßeاحملّطة ( 87احلافلة رقم    )Karl-Laux-Straßeاحملّطة ( 75احلافلة رقم    الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  20:00و الـ  15:00من  اإلثنني و حىت  اخلميس  بني الــ   ساعات العمل :  www.spikedresden.de:   اإلنترنت     kontakt@spikedresden.de: بريد إلكتروني   2818084-0351  :       هاتف   Dresden  ،Karl-Laux-Straße 5 01219:      العنوان    .SPIKE Dresden / Altstrehlen 1 e. V التسمية      : جمعية مسّجلة 1سبايكي دريسدن/ ألت شتريلين  و اليافعني.  األطفالالفراغ و ذلك يف املقر التابع ملنظمتنا و املخصص للقاء  تندرُج ضمن املواضيع اليت حتتُل حيزًا من إهتماماتنا تشكيل  2015كذلك األمر تنظيم ورشات العمل اخلاصة بالــــ:  اهليب هوب. منُذ مطلع العام  الالجئني اآلخرين، حيصلوا عندنا على الكثري من اإلمكانيات املتعلقة بقضاء أوقات الفراغ و الواي فاي ااين. أيام األربعاء تتوفر الفرصة للتواصل مع تم مبرافقة رعاية إجتماعية تربوية، ميكن لألشخاص املستفيدين من هذا املشروع و القادمني من إريترييا و أفغانستان أن امللتقى املفتوح لالجئني و الذي ي  ما الذي نـُّقّدمُه:  املشاريع اليت تستهدف الالجئني.   من نكوُن نحُن:   األوروبي أفروبا –: جمعية التفاهم اإلفريقي مسّجلةالجمعية ال  )Pulsnitzer Straßeاحملّطة ( 11الرتام رقم    )Bautzner/Rothenburger Straßeاحملّطة ( 13، 11، 6الرتام رقم    الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  حسب اإلتفاق و ذلك بعد التواصل هاتفياً أو عرب الربيد اإللكرتوين  ساعات العمل :  www.afropa.org:   اإلنترنت     verein@afropa.org: بريد إلكتروني  38803427-0176 ,5635582-0351 :       هاتف  Martin-Luther-Straße 21, 01099 Dresden :     العنوان     Verein für afrikanisch – europäische Verständigung e. V. (Afropa e. V.) التسمية      : جمعية مسّجلةاألوروبي.  –جمعية التفاهم اإلفريقي   داريّة.يف مركزنا كما أن األشخاص الذين يساعدوننا يف إجناز مشروعاتنا يتحدثون: التغرينية، العربية و ال اإلجنليزيةة و األملانينتكلم  حنن  عهم. تشبيك معهم  و إمكانية الطبخ سويًة مث تناول الطعام هنا تتوفر الفرصة أيضاً للتعرف على املواطنني األملان و املتطوعني و التشبيك مال



ي تنادى بعُض األفارقة املقيمني يف دريسدن و بعض املواطنني األملان و قاموا بتأسيس مجعية تعىن بالتفاهم اإلفريقي األوريب. اهلدف الذ 2003يف العام  و     ضرورة اإلهتمام بالتاريخ و الثقافة و املشكالت اتمعية يف كال القارتني. أعضاءُ اجلمعية أشخاٌص من أصول  إىل تسعى اجلمعية للوصول إليه التنبيه ت من إجنازها قومياٍت متعددة و يعملون سويًة. تقدم اجلمعية اإلرشاد الثقايف و تتيح الفرصة للتالقي و لديها العدد الكبري من املشروعات اليت متكن ية لألطفال"، مشروع " الفارقة الذين يعيشون هنا"، مشروع "العطلة املدرس إىلنوجه الدعوة  –بيتنا  إىلبنجاح. على سبيل املثال مشروع:" يف دريسدن  غار يف عاماً و بالنسبة لألطفال الص 12ممن هم يف عمر حىت الــ  األطفالنُنظم ملتقًى لألطفال من الثقافات املختلفة و ذلك مرة أو مرتني يف الشهر.   ما الذي نـُّقّدمُه:  أنا أسأل" و مشروع "أفريقيا اليوم"– .Mio dinowuzaبساط الريح"، " مشروع عرض األفالم "  و اليافعني فإن لدى اجلمعية السن و مبرافقة أحد أبويهم ميكنهم القدوم إلينا. بالنسبة للفكرة و املبدأ و تنفيذ املشاريع الثقافية اإلجتماعية املوّجهة لألطفال  ون مع جهاٍت أخرى أيضاً. على سبيل املثال: اخلربة الكافية األمر الذي جيعلها و بسرور قادرًة على التخطيط هلكذا مشاريع يف املستقبل و ذلك بالتعا سفرٌة يف عامل األساطري اإلفريقية و األوروبية" و مشروع " املشاركون من  –" البساط الطائر  األطفالمن املشروعات اليت مت تنفيذها سابقاً مشروع أداء  اليت تتعلق يهذه املشاريع هي الرتابط بني النهج الثقايف اإلجتماعي و تطّور  سفرة يف عامل األفالم و ذلك عرب اخلردة و الفانتازيا" اخلصوصية –حول العامل  اللغات التالية: الرتكية، البلغارية، اإلسبانية  إىل. يف حال دعت احلاجة أن نقوم بتنظيم شركاء لرتمجة األحاديث اإلجنليزيةة، الربتغالية و األملانيحنُن نتحدث   أهدف السياسات التنموية. اهلدف الرئيسي لعملنا هو  حر ملساعدة الشبيبة. عهدمعرتف ا كمت هي مجعية للنفع العام و مجعية التعاون مع شباب شرق أوروبا الشرقية املسجلة رمسياً   من نكوُن نحُن:  مع شباب شرق أوروبا العمل المشترك الجمعّية الُمسّجلة:   )Altenberger Straßeاحملّطة (   87، 85، 65احلافلة  رقم   )Altenberger Straßeاحملّطة ( 10، 4الرتام رقم   19:00و حىت الساعة الــــ  13:00من اإلثنني و حىت السبت من الساعة الـــ  ساعات العمل : www.zmo-jugend.de :     اإلنترنت   jugend@web.de-zmo بريد إلكتروني:  2899276-0351:        هاتف  Kipsdorfer Straße 100, 01277 Dresden :     العنوان    Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e. V. (ZMO-Jugend e. V.) التسمية      : جمعّية ُمسّجلة  رابطة منطقة دريسدن. – مع شباب شرق أوروبا العمل المشترك  اللغة السوحيلية و الفرنسية. أن تساهم يف  و العناية بثقافتها اليت جلبتها معها و األملاينجتماعي و الثقايف داخل اتمع اإل اإلندماجأملانيا ملساعدا يف  إىلمساندة الشبيبة املهاجرة  الالجئات بل ألطفال وشبيبة املواطنني أيضا. عمل مجعيتنا  للالجئني أو إن ما نقدمه من عروض موجه ليس فقط بني الثقافات املختلفة. عملية التفاهم  املشاكل اليومية بالنسبة للمهاجرين  أملانيا. بذلك تصبح من جهة إىلز يف حياة الشبيبة املهاجرة حمفّ  املوسيقى أو املسرح ستكون عوامل مهمة كموضوع حتدٍ   ما الذي نـُّقّدمُه:  . حتفاالت منفردةإ مشاريع و عرض مواضيع مفتوحة و و العمل مع اموعات و يشمل تقدمي املشورة  و الشبيبة متعدد اجلوانب و األطفالبني  ميكن متابعة األهداف الوقائية ( التعدد الثقايف ومواجهة  أيضاً  أحالمهم موضع حديث و رغبام و حتياجام وإمن جهة أخرى تصبح  واضحة و ذلك تلعب مسألة التعرف على جذورهم أمهية بالغة. يطور الشبيبة قطعا  اهقة التعرف على هويتهم ، خاللالعنف). يتطلب من الشبيبة يف فرتة املر  ختاذ القرارات و إالقدرة على  أملانيا، وأيضا ستعزز عندهم إىلذلك معاجلة املواضيع املركزية يف حياة الشبيبة املهاجرة ك  اللغوية ومقدرم على التفاهم و حيث يعكسون يف تلك األعمال أحالمهم و مسار مستقبلهم. من خالل العمل يف املشروع املسرحي يتم تطوير كفاءم مسرحية بتعاوم مع البالغني معاجلة قضاياهم احلياتية و العالقات االجتماعية تساهم يف  .اإلستمتاع و التفاهم مع اآلخرين. كما تتم تنمية قدرات املشاركني اإلبداعية يف التعبري  .تعمق فيهم التأمل و الرتوي كهم الذايت ملسؤوليتهم وإدرا 



 :األطفالعروض أخرى مهمة نقدمها للشبيبة و 
 اإلجنليزيةة والروسية و األملانيدروس مساعدة للغة  •
 مشاريع موسيقية: الرقص الشرقي و الورشة اإلبداعية و املعارض •
 نرتنتإورشة كومبيوتر و  •
 سفرات و رحالت علمية سينمائية وحفالت موسيقية وحفالت أطفال و أمسيات  •
 ممياملشاركة يف أيام املهرجان الثقايف األ •
 املدرسية بكلفة خمّفضةالعطل املشاركة يف نشاطالت  دفرت قسائم املشاركة يف برنامج •
 .إشراكهم يف املشاريع و املناقشات العمل اهلادف للوالدين جتدونه يف تقدمي املشورة و •
   الروسيةة و األملانيحنن نتكلم  •


